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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Καμπότζη, και ιδίως την 

περίπτωση του Kem Sokha 

(2017/2829(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Καμπότζη,  

– έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 5ης Σεπτεμβρίου σχετικά με το κλείσιμο 

της Καμπότζης Daily, και της 30ής Ιουνίου 2017 σχετικά με την αποφυλάκιση των πέντε 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 22ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με 

την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη, καθώς και τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου 

της Αντιπροσωπείας της ΕΕ της 3ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 25ης Αυγούστου 2017 

σχετικά με τους περιορισμούς του πολιτικού χώρου στην Καμπότζη· 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 και τη δήλωση του Ειδικού 

Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Αυγούστου 2017 για την κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, 

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

στις 27 Απριλίου 2015, σχετικά με τη δεύτερη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη,  

– έχοντας υπόψη την έκθεση βουλευτών του ASEAN του Μαρτίου 2017 σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα,  

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης 

Δεκεμβρίου 1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και του Βασιλείου της Καμπότζης,  

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί 

συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 

8 Μαρτίου 1999 σχετικά με το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών 

Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς 

Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 

– έχοντας υπόψη τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Παρισιού του 1991, στο άρθρο 15 των 

οποίων κατοχυρώνεται μια δέσμευση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών στην Καμπότζη, μεταξύ άλλων εκ μέρους των διεθνών 

συμβαλλομένων μερών τους, 
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– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Καμπότζης, ιδιαίτερα το άρθρο 41, το οποίο 

κατοχυρώνει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, το άρθρο 

35 για το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και το άρθρο 80 για την κοινοβουλευτική 

ασυλία, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των συλλήψεων μελών της 

αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της 

κοινωνίας των πολιτών στην Καμπότζη· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτης της καμποτζιανής αντιπολίτευσης συνελήφθη στις 3 

Σεπτεμβρίου 2017, τούτο δε χωρίς να τηρηθούν οι δέουσες διαδικαστικές εγγυήσεις, 

συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της βουλευτικής του ασυλίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kem Sokha αντιμετωπίζει κατηγορίες για «συμπαιγνία με 

αλλοδαπούς», η οποία, βάσει του άρθρο 443 του Ποινικού Κώδικα της Καμπότζης, 

θεωρείται ως πράξη προδοσίας από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πνομ Πενχ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να του επιβληθεί ποινή φυλάκιση έως 30 έτη σε 

περίπτωση καταδίκης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Kem Sokha συνελήφθη χωρίς 

ένταλμα και δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kem Sokha 

κατηγορήθηκε με βάση ένα βίντεο της ομιλίας που εκφώνησε το 2013 και είναι έκτοτε 

διαθέσιμο δημοσίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

εξέφρασε την ανησυχία ότι οι δηλώσεις της κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμά 

του σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο της αθωότητας· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην διοικητής του στρατού των Ερυθρών Χμερ και ο 

πρωθυπουργός Hun Sen είναι στην εξουσία εδώ και πάνω από 30 χρόνια· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο Sam Rainsy, πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης CNRP (Το Κόμμα 

Εθνικής Σωτηρίας της Καμπότζης) παραμένει σε αυτοεξορία εξαιτίας προηγούμενων 

διώξεων βάσει πολιτικά υποκινούμενων ανυπόστατων κατηγοριών·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Ιουνίου 2017, διεξήχθησαν τοπικές εκλογές η 

αντιπολίτευση CNRP κέρδισε σημαντικό έδαφος σε σχέση με το 2012 παρά τις 

θεμελιώδεις αδυναμίες της εκλογικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίσθηκε κυρίως από 

εκφοβισμούς εις βάρος των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και των αντιφρονούντων 

πολιτών, από μη ισότιμη πρόσβαση της αντιπολίτευσης στο ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση, τον έλεγχο των σχετιζόμενων με τις εκλογές ιδρυμάτων από το κυβερνόν 

κόμμα, απειλές κατά των υποψηφίων και την απουσία ανεξάρτητου μηχανισμού επίλυσης 

διαφορών· Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τα 

τέλη Ιουλίου 2018·  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης φυλακιστεί δύο άλλοι βουλευτές της 

αντιπολίτευσης , ενώ εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον οκτώ τουλάχιστον εξ αυτών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 μέλη του κόμματος της αντιπολίτευσης και οπαδοί εκτίουν 

σήμερα ποινές φυλάκισης από επτά και 20 ετών βάσει ψευδών κατηγοριών για 
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διοργάνωση ή συμμετοχή σε εξέγερση μετά τη διαδήλωση του Ιουλίου 2014.  

H. λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που ψήφισε το Κοινοβούλιο της Καμπότζης το 2017 

στον νόμο για τα πολιτικά κόμματα, οι οποίες επιτρέπουν τη διάλυση των κομμάτων εάν 

τα στελέχη τους εκφράζουν εγκληματικές πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει απόλυτη εξουσία να αναστείλει πολιτικά κόμματα βάσει 

ασαφών κριτηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Hun 

Sen απείλησε το CNRP με διάλυση εάν εξακολουθεί να υποστηρίζει τον κρατούμενο 

ηγέτη Kem Sokha· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη εναντίον του επικεφαλής της 

ομάδας νέων του CNRP· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Kem Sokha διεξήχθη σε ένα πλαίσιο 

αυξανόμενων περιορισμών όσον αφορά τους ΜΚΟ, τις οργανώσεις υπεράσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 

φορολογικών και ρυθμιστικών ελέγχων, εκφοβισμού και απειλών βίας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο νόμος του 2015 για τις ενώσεις και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(LANGO) έχει επικριθεί σφοδρά από τη διεθνή κοινότητα για την ευρείας κλίμακας και 

την αυθαίρετη εξουσία καταστολής των ΜΚΟ·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός ραδιοφωνικών σταθμών που μεταδίδουν 

προγράμματα άλλων αξιόπιστων ραδιοφωνικών σταθμών έκλεισαν τις τελευταίες 

εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω σταθμοί έχουν κλείσει από την κυβέρνηση 

για  παραβάσεις με την κατηγορία «εξωτερικά προγράμματα χωρίς άδεια»· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το κλείσιμό τους περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση σε ανεξάρτητα 

μέσα ενημέρωσης, ιδίως εκτός της Πνομ Πενχ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω 

ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κάλυπταν πολιτικά ευαίσθητα θέματα, όπως η διαφθορά, η 

παράνομη υλοτομία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Απριλίου 2016 πέντε υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της Ένωσης της Καμπότζης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 

Ανάπτυξη (ADHOC) κρατήθηκαν για πάνω από 400 ημέρες με την κατηγορία της 

δωροδοκίας σε σχέση με μια υπόθεση κατά του Kem Sokha, και περιμένουν τώρα να 

δικαστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα στέγασης Tep Vanny 

έχει επανειλημμένα στοχοποιηθεί και υποστεί παρενοχλήσεις από τις αρχές και σήμερα 

εκτίει ποινή φυλάκισης για πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, η Cambodia Daily, μια ανεξάρτητη 

εφημερίδα ιδρυθείσα το 1993, αναγκάστηκε να κλείσει  αφότου κλήθηκε να καταβάλει 

φόρο ύψους 6.3 εκατομμυρίων δολαρίων·  

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Αυγούστου 2017 η καμποτζιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε 

την απέλαση του μη κυβερνητικού National Democratic Institute (NDI) που έχει την έδρα 

του στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του νόμου LANGO και διέταξε το διεθνές προσωπικό του να 

εγκαταλείψει τη χώρα εντός επτά ημερών·  

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έθεσε πρόσφατα την «αίθουσα επαγρύπνησης», μια 

σύμπραξη ΜΚΟ που εργάζονται από κοινού για την παρακολούθηση εκλογών, υπό 
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έρευνα για εικαζόμενη παραβίαση του νέου νόμου περί μη κυβερνητικών ομάδων και 

χρησιμεύει ως βάση για μια ενδεχόμενη «έγχρωμη επανάσταση» με στόχο την ανατροπή 

της κυβέρνησης·  

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη επιδείνωση του κλίματος για τους πολιτικούς της 

αντιπολίτευσης και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, και 

καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας, τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, την αυθαίρετη 

κράτηση, την ανάκριση, τις ποινές και καταδίκες για τα εν λόγω άτομα·  

2. καταδικάζει έντονα τη σύλληψη του προέδρου του CNRP Kem Sokha βάσει κατηγοριών 

που φαίνεται να έχουν πολιτικά κίνητρα· ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση 

του Kem Sokha, μέσω άρσης όλων των κατηγοριών εις βάρος του, και να τεθεί τέρμα στις 

απειλές συλλήψεως σε βάρος άλλων βουλευτών της αντιπολίτευσης·  

3. εκφράζει τη λύπη του για τις δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού και υψηλόβαθμων 

αξιωματούχων σχετικά με την υποτιθέμενη ενοχή του Kem Sokha, οι οποίες παραβιάζουν 

το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που δικαιούται βάσει του 

νόμου της Καμπότζης και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει 

έκκληση προς την Πρωθυπουργό για προστασία της βουλευτικής ασυλίας των μελών του 

Κοινοβουλίου·  

4. καλεί επειγόντως τις αρχές της Καμπότζης να ανακαλέσουν το ένταλμα σύλληψης και να 

άρουν όλες τις κατηγορίες κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης και βουλευτή Sam Rainsy, 

αφετέρου δε να αποφυλακίσουν και να άρουν τις κατηγορίες εναντίον άλλων στελεχών 

της αντιπολίτευσης και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν 

καταδικαστεί και κρατούνται, ιδιαίτερα του βουλευτή της Εθνοσυνέλευσης Um Sam An, 

του γερουσιαστή Hong Sok Hour και του ακτιβιστή για τα δικαιώματα γης Tep Vanny·  

5. καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να εγγυηθεί την ελευθερία της έκφρασης και την 

ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, τονίζοντας ότι όλα τα φορολογικά ή άλλα 

ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν με τη δέουσα διαδικασία · προτρέπει την κυβέρνηση να 

αποκαταστήσει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν κλείσει· εκφράζει 

την ανησυχία του για το κλείσιμο του Εθνικού Δημοκρατικού Ινστιτούτου (NDI) χωρίς τη 

δέουσα διαδικασία·  

6. καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να εξασφαλίσει την δέουσα διαδικασία για όλα τα 

μέτρα που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης προσφυγής, 

και να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης· 

7. προτρέπει την κυβέρνηση της Καμπότζης να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες, πράγμα που περιλαμβάνει την πλήρη τήρηση των συνταγματικών 

διατάξεων περί πλουραλισμού και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·  

8. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Καμπότζης ότι οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα που αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας συνεργασίας·  

9. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αρπαγή γης και την πρόσφατη 
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δρομολόγηση από την κυβέρνηση της Καμπότζης ενός περιορισμένου και μεροληπτικού 

συστήματος αποζημιώσεων· καλεί την κυβέρνηση να ξαναρχίσει διάλογο με τους 

εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών 

για τη θέσπιση ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς αποζημίωσης· 

10. τονίζει ότι μια αξιόπιστη διαδικασία εκδημοκρατισμού η οποία θα οδηγήσει στην εκλογή 

της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούλιο 2018 απαιτεί ένα περιβάλλον στο οποίο τα πολιτικά 

κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης θα είναι σε θέση να ασκούν 

τους θεμιτές τους ρόλους, χωρίς φόβο και χωρίς να υφίστανται απειλές ή αυθαίρετους 

περιορισμούς·  

11. καλεί την καμποτζιανή κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ύπατου Αρμοστή των 

ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και να συνεργαστεί ουσιαστικά με την επικείμενη 

έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Καμπότζη· 

12. υπογραμμίζει τη σημασία των ενωσιακών και διεθνών αποστολών εκλογικών 

παρατηρητών και τη συμβολή τους σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές. καλεί την Εθνική 

Επιτροπή Εκλογών της Καμπότζης (NEC) και τις αρμόδιες κρατικές αρχές να 

εξασφαλίσουν ότι όλοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των 

διακινούμενων εργαζομένων και των κρατουμένων, θα έχουν πρόσβαση σε δυνατότητα 

εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους αλλά και χρόνο για να την αξιοποιήσουν·  

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και 

στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Καμπότζης. 

 


